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BULETIN INFORMATIV
Incendii
Pompierii militari au intervenit pe parcursul zilei de ieri, 16 iunie a.c., pentru stingerea a cinci
incendii, unul produs la un cuptor pentru tratamente termice în localitatea Reşiţa, iar alte patru
izbucnite la vegetaţie uscată în localităţile Jupa, Berzasca şi Caransebeş (2).
În urma unui apel prin SNUAU 112, pompierii reşiţeni au intervenit pentru stingerea unui
incendiu la un cuptor pentru tratamente termice în incinta unui operator economic din localitatea
Reşiţa, cu o autospecială de primă intervenţie şi comandă, două autospeciale pentru stingere şi o
ambulanţă SMURD. La momentul producerii evenimentului, în incinta se aflau 12 muncitori, care sau autoevacuat, fără probleme. Ajunşi la faţa locului, pompierii au constatat că ardea un cuptor
electric cu degajare mare de fum. În urma incendiului au ars 30 l ulei hidraulic, scursi din cuptor.
Cauza probabilă a incendiului a fost defectarea cuptorului electric pe timpul exploatării.
Misiune pirotehnică pentru asanarea muniţiei în Reşiţa
Echipa pirotehnică din cadrul Detaşamentului de Pompieri Reşiţa a intervenit în cursul zilei de
ieri pentru asanarea unei bombe de aruncător calibru 120 mm, găsită de către o echipă de muncitori
care efectuează lucrări în cadrul proiectului de reabilitare a liniei de tramvai pe Bulevardul Republicii
din municipiul Reşiţa. Aceasta a fost ridicată, transportată şi depozitată în condiţii de siguranţă, în
vederea distrugerii ei ulterioare.
În cazul descoperii unor elemente de muniţie rămasă neexplodată, anunţaţi imediat
evenimentul, telefonând la numărul unic pentru apeluri de urgenţă – 112 şi respectaţi cu stricteţe
următoarele reguli: nu le atingeţi, nu le loviţi şi nu le mişcaţi chiar dacă sunt îngropate sau la
suprafaţă; nu le introduceţi în foc; nu le tăiaţi cu ferăstrău, scule electrice sau prin sudură; nu le
folosiţi pentru improvizarea diferitelor unelte sau ornamente; nu lăsaţi copiii să le folosească pentru
joacă.
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